
 
 

 
 
 
 

134/2017. (X.18.) számú 
MÁSODFOKÚ VERSENYBÍRÓSÁGI HATÁROZAT 

 
 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége, mint másodfokon eljáró testület a PMATSZ 
Versenybírósága (Versenybíróság) által 1/2017/2018. számon, 2017. szeptember 20. napján meghozott 
határozatot a Szabálykönyv 5.1.5.21. pontja alapján eljárva 

 
 

HELYBENHAGYJA 
 
 
A másodfokú határozat a kihirdetésével jogerős. 
 
A másodfokú határozat kézbesítésétől számított harminc napos jogvesztő határidővel az érintett a 
MOATSZ vonatkozó szabályzata szerint keresettel bírósághoz vagy a Sport Állandó Választott bírósághoz 
fordulhat. 
 
A határozat nyilvánosságra hozatalának módja: Magyar Asztalitenisz Szövetség hivatalos honlapján 
(www.moatsz.hu) történő közzététel. 
 

 
INDOKLÁS 

 
 
A Versenybíróság a 2017. szeptember 20. napján meghozott, 1/2017/2018. számú határozatával alapján a 
2017.szeptember 16-án lejátszott Maglód TC II. – Gyáli SE II. Pest megyei I/B osztályú csb. mérkőzés 
eredményét a Szabálykönyv 5. 1. 2.2 . pontja alapján szabálysértés miatt, megsemmisítette és a mérkőzés 3 
pontját 18:0-ás egyéni győzelemaránnyal a Maglód TC II. csapata javára igazolta annak további 
megállapításával, hogy a Prémium Gyál SE II csapata nem kap pontot. 
 
A Versenybíróság indoklásában rögzítette, hogy a 2017.szeptember 16-án lejátszott Maglód TC II. – 
Prémium Gyáli SE II. Pest megyei I/B osztályú csb. mérkőzés eredményét (9:9) a Maglód TC megóvta, 
arra való hivatkozással, hogy a Gyál SE II csapatában Kovács Gergő (16174) jogosulatlanul szerepelt, mivel 
az előzetesen kötelezően megadott erősorrendben Kovács Gergely a Prémium Gyál ASE I. Pest Megye 
I/A csapatában lett rögzítve. 
 
A Versenybíróság megvizsgálta az óvás alapjául szolgáló esetet és megállapította, hogy Kovács Gergely a 
magasabb osztályban lett megadva (Pest Megye I/A) így Pest Megye I/B osztályban nem játszhatott volna.  
 
Fentiek alapján a Versenybíróság álláspontja szerint a Prémium Gyál SE II. csapata Kovács Gergő 
szerepeltetésével megvalósította a Szabálykönyv 5.1.5.5. pontjába ütköző jogosulatlan játékos 
szerepeltetésének vétségét, amelyet a versenyszabályok 5.1.5.7. pontja alapján kell szankcionálni. 
 



A határozattal szemben a Prémium Gyáli Asztalitenisz SE fellebbezéssel élt. 
 
A fellebbezés 1. pontjában – annak kiemelésével, hogy az érintett játékos szereplése döntően nem 
befolyásolta az eredmény alakulását – elismerte a szabálytalanságot. 
 
A fellebbezés 2. pontjában hivatkozott a Maglód TC óvásának szabálytalanságára. 
 
Szabálykönyv 5.1.2.2. pont  
Valamennyi NB-s csapat első csapatának négy legjobb játékosát (kivétel az Extra Liga, ahol a három 
legjobb játékosát) meg kell nevezze a nevezési lapon — a versenyzési engedély számának feltüntetésével — 
úgy, hogy az első három helyezettet (az Extra Ligában az első két helyezettet) a magyar ranglista szerint 
csak a 6 ranglista pontot elért versenyzőkig köteles megadni, a negyediket (Extra Ligában a harmadikat) a 
reális szakosztályi rangsor alapján adja meg, a külföldi játékosokat is figyelembe véve. Rendkívül indokolt 
esetben (pl.: a szerepeltetni kívánt játékosnak nincs ranglista pontja, nem indul egyéni versenyeken, stb.) 
kérésre a Versenybíróság a CSB-re vonatkozó kiemelési helyeket állapít meg a játékosnak. Ez a négy (Extra 
Ligában három) játékos nem szerepelhet a második, harmadik és negyedik (stb.) csapatban 
 
Szabálykönyv 5.1.5.5.  
Valamely csapatbajnoki mérkőzés eredménye miatt a mérkőzés lejátszásának napjától számított 8 napon 
belül a versenybírósághoz óvást lehet benyújtani a következő esetekben: 
a/ - az ellenfél csapata felfüggesztés alatt játszott, 
b/ - az ellenfél csapata jogosulatlan játékost szerepeltetett, 
c/ - a mérkőzés menetét nagy mértékben befolyásoló körülmény alakult ki, és a játékvezető annak 
megszüntetése érdekében felkérésre sem intézkedett, 
d/ - szabálysértés (játékvezetői műhiba) befolyásolta a mérkőzés eredményét. 
e/ - a pályaválasztó csapat a nevezési lapon megadott márkájú és típusú asztaltól vagy labdától, illetve az 
előírt játéktér mérettől eltért. 
 
Szabálykönyv 5.1.5.7.  
Amennyiben az 5.1.5.5. a-b/ vagy e/ pontja miatt benyújtott óvás megalapozottnak bizonyul, a mérkőzés 
eredményét meg kell semmisíteni, és a két pontot az elérhető legnagyobb győzelmi aránnyal a vétlen csapat 
javára kell igazolni. Amennyiben mindkét csapatban jogosulatlanul szerepelt játékos, akkor a mérkőzés 
eredményét 0:0-lal kell igazolni és egyik csapat sem kap pontot. 
 
Szabálykönyv 5.1.5.11.  
Jogosulatlan játéknak számít az 5.1.5.5. b/ pont szempontjából: 
- a játékos nincs az óvott csapat egyesületéhez leigazolva (nincs versenyzési engedélye), 
- a játékost szabálytalanul igazolták le és ezért az egyesülete a felelős, 
- a játékos az igazolást (érvényes sportorvosi engedéllyel ellátott versenyzési engedélyét) felhívásra nem 
tudta a mérkőzés megkezdésekor bemutatni, de a mérkőzésen mégis részt vett, 
- a játékos játékjoga fel volt függesztve, 
- a játékos a bajnoki évben már más sportkör csapatában játszott, 
- a játékos a bajnoki szabályok 5.1.2., 5.1.3.2., 5.1.3.3. pontjaiban foglalt szabályok valamelyikét megsértette. 
 
A Szabálykönyv 5.1.5.11. alapján az 5.1.5.5. b/ pont szempontjából jogosulatlan játéknak minősül, 
amennyiben – többek között – a játékos a bajnoki szabályok 5.1.2. pontjaiban foglalt előírások valamelyikét 
megsérti. 
 
Az 5.1.2.2. pontja alapján a 2017.szeptember 16-án lejátszott Maglód TC II. – Gyáli SE II. Pest megyei I/B 
osztályú csb. mérkőzés Kovács Gergő (16174) jogosulatlanul szerepelt. 



 
Az 5.1.5.7. pont alapján amennyiben az 5.1.5.5. a-b/ vagy e/ pontja miatt benyújtott óvás megalapozottnak 
bizonyul, a mérkőzés eredményét meg kell semmisíteni, és a két pontot az elérhető legnagyobb győzelmi 
aránnyal a vétlen csapat javára kell igazolni. 
 
A fent kifejtettek alapján a Versenybíróság által 1/2017/2018. számon, 2017. szeptember 20. napján 
meghozott határozat a Szabálykönyv vonatkozó előírásainak megfelelt, a határozat érdemben helyes, így azt 
a Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége, mint másodfokon eljáró testület a Szabálykönyv 5.1.5.21. 
pontja alapján eljárva helybenhagyta. 
 
A fellebbezés 2. pontjában foglaltak kapcsán az Elnökség, mint másodfokon eljáró testület továbbá 
megjegyzi, hogy a Szabálykönyv vonatkozó 5.1.5.10. pontja alapján a Versenybíróság – többek között – 
jogosulatlan játék esetén az esemény tudomására jutásától számított 15 napon belül is jogosult minden 
olyan intézkedés meghozatalára, amelyet óvás esetén megtehetne.  
 
Szabálykönyv 5.1.5.10.  
Ha a versenybíróság az 5.1.5.5. pontba ütköző szabálytalanságot hivatalból észlel, úgy az esemény 
tudomására jutásától számított 15 napon belül, de legkésőbb a bajnoki év végéig minden olyan intézkedés 
meghozatalára jogosult, amelyet óvás esetén megtehetne. 
 
Mivel jelen ügyben 2017. szeptember 20. napján (4 nappal a mérkőzést követően) sor került az I. fokú 
határozat meghozatalára, irreleváns, hogy a Maglód TC bejelentése megfelelt-e a szabálykönyv hivatkozott 
5.1.5.6. pontjának, így annak vizsgálatára nem került sor. 
 
Budapest, 2017. október 18. 
 
A kiadmány hiteléül: 
 

 
Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége,  

mint Fellebbviteli Bizottság  
Nátrán Roland Elnök 

 


